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VIDARON LAKIER ZEWNĘTRZNY
Зовнішній Лак
I

ВИГЛЯД

В’ЯЗКІСТЬ,
20±0,1°C, найбільше

ЗАХИЩАЄ ВІД СОНЦЯ, ДОЩУ, СНІГУ І МОРОЗУ

[г/см 3]
рідина

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ
MAT
POŁYSK ДО СТИРАННЯ,
ВИНЕКНЕННЯ ПОДРЯПИН І МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ

I

ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ, ЩО ПОКРИВАЄТЬСЯ

MAT
POŁYSK

MAT

I

0,98

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ
за температури 20±2°C
і відносної вологості повітря 55±5%

сатиновий глянець,
глянець

ступінь 1

ступінь 3
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20

I

Зовнішній лак довгий час захищає пофарбовану поверхню і створює місце, гнучке та водонепроникне
покриття. Він характеризується підвищеною стійкістю до стирання, подряпин, механічних пошкоджень
і захищає від сонця, дощу, снігу та морозу.

I

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

I

Для декоративного і захисного лакування деревини та деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині й назовні приміщень. Наприклад для лакування деревяних елементів фасаду, вікон, дверей,
садових меблів і т.д.

РОЗХІД

MAT залежно
POŁYSK від породи,
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
твердості та ступеня вологості деревини

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2

КОЛІР

безбарвний

Безбарвний
ГЛЯНЕЦЬ

УПАКОВКА
MAT

1 л; 3 л; 5 л; 10 л
Безбарвний
САТИНОВИЙ ГЛЯНЕЦЬ

I

додавання розчинника

діаметр форсунки пістолета

тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[МПа]

рекомендована
кількість шарів

Пензель, валик

торговий вигляд

-

-

-

2

Пневматичне розпилення

25-35

-

1,3-1,4

0,3-0,5

2

0,23

Повітря 0,15
Матеріал 0,35

2

торговий вигляд

-

* Розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель FALCON 20:1

I

у кількості до 5%.  
 ЛАКУВАННЯ  Лакувати пензлем або валиком (виробом з торговою в’язкістю) або методом пневматичного
розпилення.  Наступні шари наносити приблизно через 12 годин
(низька температура і висока вологість повітря подовжують час
висихання).  Між нанесенням наступних шарів лаку виконувати
міжшарове шліфування.  Найкращого декоративного ефекту досягають унаслідок дворазового лакування.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

в’язкість

Гідродинамічне розпилення*

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

[год.]

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ ЛАКУВАННЯ

I

I

ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС
для цього виробу
(кат.A/e/FR), 400 г/л (2010).
Виріб містить максимум
400 г/л.

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути гладенькою, сухою, рівною, чистою, без жирних плям, пилу і слідів смоли.  Засмолені
й жирні місця промити очищеним бензином і висушити.  Нову деревину, яку експлуатують назовні приміщень, для кращого захисту
від біологічних шкідників рекомендовано обробити Імпрегнат-ґрунту ТМ VIDARON.  Знищені лакові покриття, погано прилеглі до
основи, видалити й очистити, нерівності за потреби зашпаклювати.  Старі покриття хорошої якості протерти дрібнозернистим
наждачним папером та очистити від пилу.  
 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Лак ретельно перемішати.  За потреби розбавити до робочої
в’язкості олійно-фталевим розчинником виробництва ТМ «Śnieżka»

POŁYSK

ОПИС ВИРОБУ

I

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

MAT

MAT

POŁYSK

POŁYSK

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

24 місяці від дати виготовлення

POŁYSK

